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האמנות העכשווית ,המושגית ,ממש
כמו המדע ,יוצאת לדרכה מגרעין פנימי,
מרעיון שנובט בדעתם של היוצרים,
האמנים או המדענים .בהמשך מתחולל
תהליך של זיקוק ,בידוד ,וניסוי .הדיוק
והעקביות הם ערכים מרכזיים בשני
עולמות אלה ,שנראה שלא רק שאינם
רחוקים כל-כך זה מזה ,אלא למעשה יש
ביניהם שילוב רעיוני לא מבוטל.
מכון ויצמן למדע ,כארגון עולמי מוביל
במדע ,רואה באמנות פעילות משלימה,
המאפשרת למדענים ולאמנים כאחד
להתבונן בעולם בעת ובעונה אחת מגובה
רב יותר  ובאופן בוחן ומדויק יותר.
במילים אחרות ,הסינרגיה המתחוללת
לעיתים בין שני התחומים  ובין שתי
נקודות מבט אלה  עשויה לאפשר
למדענים ולאמנים כאחד להגיע להישגים
משמעותיים יותר במסע המתמשך
להבנת העולם ומקומנו בתוכו.
על בסיס התפיסה הזאת ,מוצגות בשנים
האחרונות ,בחללי עבודה שונים במכון
ויצמן למדע ,תערוכות אמנות  ובעיקר
אמנות ישראלית עכשווית.

עורך
עיצוב
דפוס

יבשם עזגד
עירית שר
ע.ר .הדפסות בע״מ
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מיכאל דרוקס
Zo o m O u t

אין דבר שאנחנו רוצים יותר מאשר
לדעת מה יהיה בעתיד .מה יהיה מחר.
מה יהיה הצעד הבא של "המערכת"
שעוטפת אותנו ,שבתוכה אנחנו חיים.
אנחנו (מדענים ,אמנים ,אנשים באשר
הם) שואפים להבין את חוקי המשחק של
העולם .הבנה כזאת עשויה לאפשר לנו
להתכונן כראוי למחר.
מיכאל דרוקס מנסה ,בצניעות ,להציע
לנו בסדרת הציורים המוצגים בתערוכה
זו מעין "כלים" שיפעילו את המחשבה
והרגשות שלנו ,ויובילו אותנו למסע של
תובנות ותגליות פרטיות על מה שאולי
עשוי להיות העתיד שלנו.
סדרת הציורים (בצבעי שמן ועטים על
קרטון דק) ,נוצרה כדי לשמש מסגרת
לניסוי שנועד לבדוק עד כמה מבקרים

בתערוכה מוכנים להתעכב לצד ה"כלים"
(התמונות) ,ועד כמה הם מוכנים להשקיע
בתהליך הזה את זמנם היקר (במקום
לקרוא מיד את דברי ההסבר של אוצר
התערוכה ,ולרוץ הלאה לסעיף הבא בסדר
היום העמוס שלהם).
מיכאל דרוקס נולד בירושלים בשנת
 .1940בשנות ה 60-היה חבר בקבוצת
 ,10+יחד עם רפי לביא ,בוקי שוורץ,
ציונה שמשי ,אורי ליפשיץ ,בני אפרת,
ואחרים .באותן שנים התאפיינה יצירתו
בקו פיגורטיבי .בהמשך נע מחוג
היצירה שלו ,לאט אבל בטוח ,לעבר הקו
המושגי .בדרך ,בשנת  ,1975יצר את
אחת היצירות המזוהות עמו במיוחד 
"דרוקסלנד"  דימוי עצמי המעוצב ומוצג
כמפה טופוגרפית של חצי-אי.

ד ר וק ס ל נ ד 1 97 5 ,
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ב 1980-יצר ,בשיתוף עם חנוך לוין,
סדרת הדפסים בשם "אדון זאב",
ששילבה רישומים סוריאליסטיים של
דרוקס ,עם טקסט של לוין (משפט פתיח
של לוין ,לדוגמה" :הנה הפחד מטייל עם
הכאב.)"...
בארבעת העשורים האחרונים ,דרוקס חי
ויוצר בלונדון" .אני מתמקד במשמעות
הרעיונית של 'הציור' כיצירה דו-ממדית",
הוא אומר" .אני לא משתמש ביצירותיי
בממד הזמן או בממד השלישי (עומק)
של המרחב .אני רואה את כל התמונות
שלי כמעין 'תקריבים ,מנותקים
מהקשר'".
כלומר ,הצופים מתבקשים ,לפי
התקריב ,לנחש ,או לפתח במחשבתם
את התמונה הגדולה ,השלמה?
"בדיוק .אני 'שותל' בתמונה כמה
נקודות מיקוד שמאפשרות לצופה
לנכס לעצמו את היצירה ,להציב אותה

בהקשר שנראה לו מתאים ,ולהמשיך את
הקווים ואת שדות הצבע בכיוונים רבים,
אל מעבר לתמונה עצמה .כלומר ,יש
בתמונה כמה רמזים המאפשרים לצופים
להוסיף ו"לשתול" בה ,בתמונה ,את
ההקשר שלהם  וכך ליצור משמעות
בעבורם .אם וכאשר זה קורה ,הצופים
מספקים ל'מערכת' את ממד הזמן".
לפי דרוקס ,ציור "רגיל" ,תמיד מופנה
אל האתמול ,או מתעד את העבר .אבל
מעשה האמנות שלו ,בסדרת ציורים זו 
שכאמור אינה נושאת מסר כלשהו אלא
מתפקדת ככלי לשימוש עצמי  מאפשר
לצופים לסגור (או למסגר) "היסטוריה
חלקית עצמית" ,תוך התבססות על
ההקשרים הפרטיים שלהם .אם וכאשר
זה קורה ,יצירת אמנות דו-ממדית
("תקריב") הופכת לתופעה תלת-ממדית
(שני ממדי המשטח שאליהם נוסף
ממד הזמן) ,שמאפשרת לצופים לנוע
במחשבותיהם על ציר הזמן אל העבר 
וגם אל מה שעתיד לקרות.
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In 1980, in collaboration with
playwright Hanoch Levin, he
created a series of prints called Mr.
Wolf, which combined surrealistic
drawings by Druks’ with Levin’s texts
(for example, “There strolls fear with
pain…”).
In the past four decades, Druks
resides and works in London. “I
focus on the conceptual meaning of
the ‘painting’ as a two-dimensional
work,” he says. “I do not use the time
dimension or the third dimension of
space (depth) in my works. I see all
my paintings as a type of ‘out-ofcontext close-ups.’”

So viewers are invited to guess,
according to the close-up, or to
develop the big, complete picture
in their minds?
“Exactly. I insert several points of
focus in the painting, which enable
the viewers to own the work,
position it in the context that seems
appropriate to them, and extend
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the lines and color fields in many
directions, beyond the painting
itself. That is, the painting contains
several clues that allow the viewers
to add on to it – to insert into it –
their own context, and thus create
meaning for themselves. If and when
this happens, the viewers give the
‘system’ a time dimension.”
According to Druks, “ordinary”
painting always addresses the past,
or documents it. But his works, in
this series of paintings – which does
not carry any specific message but
rather serves as a tool for self-use –
enables viewers to encase (or frame)
a “partial self-history,” based on their
personal contexts. If and when this
happens, a two-dimensional work of
art (the “close-up”) becomes a threedimensional phenomenon (the two
dimensions of space plus the added
time dimension), enabling viewers to
unravel time through their thoughts,
as they journey through them back
into the past – but also, ahead into
the future.
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MICHAEL DRUKS
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Zo o m O u t

There is nothing that we want
to know more than what
the future holds. What will
tomorrow be like. What the
next step of the “system”
enveloping us, which we
inhabit, will be. We – scientists,
artists, humans, no matter who
we are – strive to figure out the
rules of the game in the world.
Such understanding may
enable us to better prepare for
tomorrow.
In the series of paintings
presented in this exhibition,
Michael Druks attempts,
modestly, to offer us some
“tools” to stimulate our thoughts
and feelings, and to lead us on
a journey of personal insights
and discoveries about what our
future may hold.
This series of paintings (oil and ink
on thin cardboard), was created
as an experiment designed to
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investigate to what extent would
the exhibition’s visitors be willing
to linger alongside the “tools”
(the paintings), and how much
of their precious time would
they be willing to invest in the
process (rather than skipping
ahead to the curator’s explanatory
text and moving on to the
next appointment in their busy
schedules).
Michael Druks was born in
Jerusalem in 1940. In the 1960s,
he was a member of the 10+
group, along with Raffi Lavie,
Buky Schwartz, Ziona Shimshi,
Uri Lifschitz, Benni Efrat, and
others. His work was figurative
during those years, and later
shifted, slowly but surely, towards
the conceptual. En route, in 1975,
he created one of his most iconic
works, Druksland, a cartographic
self-portrait, designed and
displayed as a topographic map
of a peninsula.

Michael Druks. Self por trait, 2015
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אילנית שרף ויגודסקי

עו בד ה  /ק ל י ג ר פ י ה ע ב ר י ת  ,ד י ו ע ל נ י י ר 20 19 ,
I n Fa c t / H e b r e w c a l l i g r a p h y, i n k o n p a p e r, 2 0 19

לָ עֹ ֶמ ק
נַּסִי לַ ֲחקֹר ִמּלָה ַאחַת לָעֹמֶק.
ּכְ ֶׁשּי ִ ְׁשאֲלּו אֹותָ מָה ַא ְּת עֹוׂשָה:
ֲאנ ִי חֹות ִמּלָה ַאחַת לָעֹמֶק.
וְאִם י ִ ְׁשאֲלּוֲ :אבָל מָה ַא ְּת עֹוׂשָה?
ַּב ַחּי ִים? ּומָה יַּג ִידּו ֲאחֵים? עָנִי:
ֲאנ ִי חֹוקֶת.
ִמּלָה ַאחַת.
לָעֹמֶק
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קליגרפיה עברית
Hebrew calligraphy
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סלחי לי
E xc u s e M e

33

ללא כותרת
Untitled
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ILANIT SCHARFF VIGODSKY

 ח י ת ו ך ל י י ז ר,  נ י י ר,  ק ל י גרפ י ה עב ר י ת/ מפ עם לפ עם
Fr o m T i m e t o T i m e / H e b r e w c a l l i g r a p h y, p a p e r, l a s e r c u t
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מירה צדר

חיבורים
Connections
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דגימה מי קרוס קו פית
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MIRA CEDAR
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Microscopic Sample

40

42

אורית בכר
צ ול ם במ כ ו ן ויצמ ן למדע
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ORIT BECHAR

Ph oto g r a p e d a t t h e
We i z m a n n I n s t i t u t e o f S c i e n c e

45

44

P h o t o g r a p e d a t t h e We i z m a n n I n s t i t u t e o f S c i e n c e

Hundreds, even thousands of
people enter the Weizmann
Institute of Science every single
day. All are well aware of the
importance of aesthetics and
beauty to Institute life. The
meticulous landscaping, the
saplings alongside mature trees,
the diverse flora, and painstaking
cultivation – all these expand
the heart and inspire us to
create works that meet the high
standards of the environment in
which we live and work.
But few of us get a peek into
the “backstage” of the Institute’s
natural life. Though indiscernible
to most of us, the secret life of the
campus, it turns out, is bustling
with dozens of bird, insect, reptile,
and even mammal species. The
Operations Division’s Yossi Shohat
has come to know this covert
world; armed with a camera,
he ventures out almost every
day, at unusual hours, to meet
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and photograph the creatures
living among us. Some of Yossi’s
surprising photographs are
displayed in this exhibition.
Orit Bechar, from the Division
of Information Systems, also
presents in her photographs
unknown and exotic aspects of
the campus. Her photographs in
the exhibition were taken on foggy
days. The landscapes we are so
familiar with suddenly take on a
different look, a different cover
– and a new meaning, with the
scenery devoid of humans, and a
thick fog obscuring some of the
most recognizable of contours.
Combined, these two groups of
photographs suggest, humbly,
that there may be more than
meets the eye on campus; that
there are other aspects to the
Institute than those we already
know, and that we should perhaps
all try to reveal moments and
pictures beyond the ordinary.
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צולם במכון ויצמן למ דע

, הוא יוצא,וכשהוא מצוייד במצלמתו
, בשעות לא שגרתיות,כמעט מדי יום
לפגוש ולצלם את בעלי החיים שחיים
 כמה מתצלומיו המפתיעים של.בינינו
.יוסי מוצגים בתערוכה זו
, מהאגף למערכות מידע,גם אורית בכר
מראה לנו בתצלומיה היבטים עלומים
 בתערוכה זו. שלא היכרנו,של המכון
היא מציגה מספר צילומים שצילמה
 הנופים שהתרגלנו לראות.בימי ערפל
 לובשים לפתע מראה,כדבר יום ביומו
, כסות אחרת — ומשמעות אחרת,אחר
 וערפל סמיך,כשהנוף ריק מאדם
.מסתיר חלק מקווי המתאר שהיכרנו
השילוב בין שתי קבוצות הצילומים
 שאולי יש עוד, בצניעות,האלה מציע
,היבטים של המכון שטרם היכרנו
ושאולי כדאי שכולנו ננסה לחשוף
.רגעים ותמונות שמעבר לשגרה

 ולעתים אפילו אלפי אנשים,מאות
נכנסים מדי יום בשערי מכון ויצמן
 כולם מודעים היטב למקום.למדע
החשוב של האסתטיקה והיופי בחיי
 העצים, הגינון המוקפד.המכון
, המגוון,הצעירים לצד הוותיקים
 כל אלה מרחיבים,הטיפוח המוקפד
את הלב וקוראים לכולנו ליצור יצירות
שיעמדו בסטנדרטים הגבוהים של
.הסביבה שבה אנו חיים ועובדים
אבל רק מעטים מאיתנו זוכים להציץ
,אל מאחורי גלימתו של הטבע
.“לראות “מה עושות האיילות בלילות
, מתברר,ובקמפוס מכון ויצמן למדע
 עשרות מינים של.יש חיים סודיים
 ואפילו, זוחלים, חרקים,ציפורים
יונקים מנהלים בקמפוס רובד של חיים
 מהאגף, יוסי שוחט.שנסתר מעיני רובנו
, למד להכיר את החיים האלה,לתפעול
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יוסי שוחט
צ ול ם במ כ ו ן וי צמ ן למדע

ש פירית (מכונה גם “ זבוב דר קון“ ) Anisoptera /

דררת קרמר P s i tt a c ula kra m eri /
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Xylocopa / דבורת העץ

L a n i u s n u b i c u s / חנקן נ ו בּ י
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Argiope trifasciata / כסו פי ד ק פסים

Anisoptera / ) “ש פירית (מכונה גם “ זבוב דר קון
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P a r u s m a j o r / יר גז י מ צו י

P r i n i a g r a c i l i s / פשוש
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Halcyon smyrnensis / ח זה- של דג לבן

P sittacula krameri / דררת קרמר

YOSSI SHOHAT
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Ph oto g r a p e d a t t h e
We i z m a n n I n s t i t u t e o f S c i e n c e

Motacilla / נחליאלי

P e l o p i d a s t h ra x / הספר ית הדוחן
Vanellus spinosus / סי קס ק
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Where Science Meets Ar t
Contemporary conceptual art, much
like science, emerges from an inner
seed, an idea that sprouts in the mind
of the creators - scientists or artists.
What follows is a rigorous process
of refining, isolating, experimenting.
Accuracy and consistency are central
tenets of both worlds, which, not
being very far removed from each
other, harbor shared concepts.
At the Weizmann Institute of Science,
a global leader in scientific research,
art is perceived as a complementary
pursuit, affording both scientists and
artists an elevated, more piercing,
and accurate vantage point. In
other words, the synergy that may
ensue between the two worlds - and
vantage points - may further the
achievements of art and science in
the ongoing quest to understand the
world and our place in it.

Edited by
Graphic design
Printing
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Yivsam Azgad
Irit Sher
A.R. Printing

On the basis of this perception, in
recent years, the Institute’s various
work spaces have hosted various art
exhibitions - primarily contemporary
Israeli art.
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